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ПРАВИЛА

за свободно използване на радиочестотния
спектър
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Правилата определят условията
за свободно използване на радиочестотния
спектър, включително техническите пара
метри за работа на радиосъоръженията или
електронните съобщителни мрежи.
Чл. 2. Радиочестотният спектър се използва
свободно от следните радиосъоръжения или
електронни съобщителни мрежи:
1. устройства с малък обсег на действие;
2. радиосъоръжения, работещи под кон
трола на електронни съобщителни мрежи;
3. елект ронни съобщителни мреж и за
производство на програми и провеждане на
специални събития (PMSE), SAP/SAB, вклю
чително ENG/OB;
4. електронни съобщителни мрежи за пре
доставяне на мобилни съобщителни услуги на
борда на въздухоплавателни средства (MCA
услуги) и на борда на плавателни съдове
(MCV услуги);
5. радиосъоръжения само за приемане.
Раздел II
Условия за използване на радиочестотния
спектър и технически параметри
Чл. 3. (1) Радиочестотният спектър за ра
бота на радиосъоръженията или електронните
съобщителни мрежи по чл. 2 е посочен в
приложение № 1.
(2) При използването на радиочестотния
спектър се спазват условията и техническите
параметри, посочени съответно в приложения
№ 2 – 5.
(3) Разрешава се използването на посо
чените в приложения № 2.1 – 2.13 съседни
радиочестотни ленти като една радиочестотна
лента, при условие че се спазват специфич
ните условия за всяка една от тези съседни
радиочестотни ленти.
Чл. 4. Категориите устройства с малък
обсег на действие по чл. 2, т. 1 в зависимост
от тяхното приложение са:

